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SKK/UKK nr 1 2017
2017-01-28
§ 1-22

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK, lördag 28 januari 2017.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Ulla Eckerberg, samt Tommy Vestergren

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden Agneta Ståhle hälsade alla välkommen och förklarade dagens
sammanträde för öppnat.

§ 2 Val av justerare
Anna Kihlgren Ackenäs utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 3 Föregående protokoll
U44/16
Uppfödaren har via telefonsamtal informerat UKKs sekreterare om hur denna
resonerar gällande registrering, UKK beslutade därefter att kullen ska registreras då
man enligt SKKs regelverk ska registrera samtliga kullar man som medlem föder upp.
R31/16
Ingen kullregistrering har inkommit till SKK, UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U58/16
UKK tog del av de ytterligare handlingar som inkommit i ärendet sedan förra
mötestillfället, UKK konstaterar att inget avtal har upprättats. UKK beslutade att då
man enligt SKKs regelverk ska teckna korrekta SKK avtal å det starkaste uppmana
uppfödaren att tillse att korrekt avtal tecknas. Avtal ska vara tecknat senast 23 februari
2017, om avtal inte upprättats inom tidsramen kommer uppfödaren anmälas till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Punkten förklarades omedelbart
justerad.
G128/16
Uppfödaren har i telefonsamtal med UKKs sekreterare meddelat att denne skickat in
förklaring att han missförstått reglerna. UKK beslutade att dra anmälan till SKKs
Disciplinnämnd samt att då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren
bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

UKKs protokoll nummer 5 2016 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§ 4 Information från ordföranden
Kommitteen tog del av det underlag som ska visas på den kommande
länsklubbskonferensen, efter vissa justeringar fastställdes det.
Resultatrapport för november 2016 förelåg, rapporten lades efter genomgång till
handlingarna.
Kommittén fastslog mötesdatum för 2017.
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§ 5 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Informerade om dom i Hovrätten där tiden för reklamation hade förlängts, kommittén
diskuterade vad man som uppfödare har för slags skyldighet att informera om vid en
försäljning. Kommittén uppdrog Agneta Lönn att redovisa frågan i en artikel i
Hundsport. Inackorderingsavtalet är klart. Agneta redovisade även de svar
försäkringsbolag givit vid en förfrågan ställd gällande hur bolagen ersätter vid fel där
uppfödare är ersättningsskyldig. Kommittén tackade för informationen.
§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Utbildning
Kennelkonsulentutbildning steg 2 kommer att genomföras 8-9 april.
Avauktorisation
Pether Eriksson önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Pether för nedlagt arbete genom åren och
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.
Ebba von Scheele önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.
UKK beklagade beslutet, tackade Ebba för nedlagt arbete genom åren och överlämnar
begäran till SKK/CS för verkställighet.
Honnörskonsulent
Ylva Samuelsson ansöker om att få bli Honnörskonsulent, UKK beslutade att tilldela
Ylva titeln för hennes uppskattade samt mångåriga arbete som konsulent.
Ping-pong
Kommittén tog del av statistik gällande konsulenternas nyttjande av plattformen,
kommittén förde en diskussion om vad en skälig nivå av nyttjande är. Kommittén
diskuterade konsulenternas deltagande på den utbildning som finns för konsulenterna
i Ping-pong, beslut togs därefter att samtliga konsulenter ska ha genomfört
utbildningen då utbildningsformen har testats under en tillräcklig tid samt att
kommittén nu anser att plattformens möjligheter ska nyttjas till fullo. Kommittén
beslutade även att så långt som möjligt så ska all allmän information gällande
verksamheten läggas ut på plattformen
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade
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§ 7 Information från sekreteraren
Sekreteraren informerade om frågeställning som inkommit gällande det eventuella
ansvar en tikägare har att underrätta respektive hanhundsägare då man nyttjar sig av
möjligheten till att dubbelpara en tik. Efter diskussion uttalade sig UKK att det skulle
kunna vara ett brott mot SKKs regelverk att som tikägare inte upplysa hanhundsägarna
om att parning kommer att ske med två hanhundar under samma löp.

§ 8 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ulla Eckerberg
Visade ett första utkast på det korta brev som framställts gällande avel på för unga
tikar. Ledamöterna kommer att via mejl lämna kommentarer och brevet ska därefter
distribueras till samtliga SKK-klubbar för att där få användas fritt i till exempel
klubbtidning. Kommittén beslutade att ytterligare brev ska produceras där man i
korthet upplyser kring de vanligaste förseelserna mot regelverket som ligger under
UKKs ansvarsområde.
Petra Waleij
Informerade om den nya rasen Rat terrier som registrerats i SKK.
Arbetsgrupp
Mötet beslutade även att en arbetsgrupp ska upprättas för att se över de
konsekvenser SKKs beslutar om då uppfödare anger tjuvparning som anledning till
regelbrott. Arbetsgruppen består av Anna Kihlgren Ackenäs, Tommy Vestergren, AnnCharlotte Hillberger samt Helena Sirén.

§ 9 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.

§ 10 Uppfödarärenden
U1/17
Uppfödare som lagt ut annons på oregistrerad kull i sitt namn, uppfödaren förklarar att
hon hjälpt en annan person med annonsen då den aldrig lagt ut en annons själv. UKK
beslutade efter genomgång av ärendet att härmed informera uppfödaren om vikten av
att undvika information som kan leda till missförstånd. Att handgripligen hjälpa någon
att skriva en annons är tillåtet men att själv uppge sitt namn som kontaktperson kan
tolkas som om det är den personen som är ansvarig för kullen. Ärendet lämnades
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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U2/17
Uppfödare/ägare som lånat ut hane till avel trots att hanen fått bedömningen
"disqualified" fyra gånger på grund av andning mellan 2012-2016. Ägaren har i
svarsskrivelse angett vad som hänt de gånger hunden fått bedömningen.
Förklaringarna som givits är att hunden innan bedömning lekt med annan hund, att det
var varmt samt att den varit uppspelt. Hunden har även enligt ägaren ställts på andra
icke SKK utställningar utan att samma problem uppstått. Hunden är enligt ägaren i bra
kondition och lider inte av andningsproblem. UKK förde en mycket ingående diskussion
om vad som kan anses vara normal påverkan vid ett utställningstillfälle samt vad som
kan anses vara en normal reaktion på dessa. UKK anser att det är normalt att en del
hundar kan bli påverkade till viss grad av både lek som temperatur, dock är det mycket
anmärkningsvärt att bli påverkad i så hög grad vid ett flertal tillfällen samt under
varierande temperaturer att domare tilldelar kvalitetspriset Disqualified. I SKKs
Utställnings- och championatregler kan man utläsa att ett Disqualified ska tilldelas
hund som: ”har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa
och sundhet”. I SKKs Grundregler kan man utläsa att det krävs av varje medlem i SKKorganisationen: ”att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig
sjukdom/funktionshinder”. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U3/17
Uppfödare som sålt hund på SKKs köpeavtal men gjort notering vid köpeskillingen
"7000:- +1 kull". Hunden var inte besiktigad vid försäljningen. Inga noteringar om när
kullen ska tas eller eventuella rättigheter att tävla/ställa ut hunden finns noterat.
Köparen och uppfödaren tvistar nu om när kullen ska tas. Parterna har varit i domstol
och där förlikats innebärande att köparen ska ersätta säljaren för vissa kostnader samt
"resterande" köpeskilling.
UKK konstaterar efter att ha granskat handlingarna i ärendet att parterna förlikats i
domstol innebärande att parterna kommit överens om vilka villkor som ska gälla. UKK
konstaterar också att uppfödaren enligt SKKs regelverk använt sig av ett felaktigt avtal
samt inte besiktigat hunden inför försäljningen. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta
uppfödarens förklaring.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
U4/17
Uppfödare som sålt valp som enligt köparen varit sjuk sedan försäljningen, ärendet har
efter anmälan löst sig genom att uppfödaren har ersatt köparen för dennes kostnader.
UKK beslutade att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd då uppfödaren
ersatt köparen.
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U5/17
Uppfödare som lånar in en tik från en utländsk uppfödares fodervärd, den svenske
uppfödaren parar tiken men märker dagen efter att tiken är mycket påverkad av åska.
Den svenske uppfödare kontaktar då den utländske uppfödaren och de kommer enligt
uppfödaren överens om att annullera låneavtalet och att tiken ska tillbaka till
fodervärden. Enligt den svenske uppfödaren så upplystes fodervärden om att det
skulle göras ett ultraljud efter tre veckor och om tiken var dräktig så skulle kullen
aborteras samt att den svenske uppfödaren skulle stå för kostnaden. Uppfödaren hör
därefter inget från fodervärden och antar då att tiken gått tom. Fodervärden bekräftar
i stort ärendets gång men menar att den svenske uppfödaren inte gjort något gällande
abortspruta. Tiken får därefter en kull valpar och fodervärden vill nu registrera kullen
då varken den svenska eller den utländska uppfödaren vill göra detta. Enligt
fodervärden har inte den svenske uppfödaren bidragit tillräckligt gällande kontakt med
hanhundsägaren. UKK anser att det var den svenske uppfödarens ansvar att tillse att
tiken verkligen gavs en abortspruta, att förlita sig på att fodervärden utför detta är inte
tillräckligt. Ansvaret gällande kullen är därmed hans, uppfödaren ska därför tillse att
kontakt mellan fodervärd och hanhundsägare sker så att kullregistrering kan göras.
UKK noterar även att uppfödaren tidigare haft ett ärende hos kommittén gällande ett
felaktigt avtal. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men
beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler
fortsättningsvis ska följas.
U6/17
Medlem som annonserar blandraskull samt SKK registrerad till salu. I svarsskrivelse
förklarar medlemmen att hundarna parades när denna inte var medlem. Hon visste
inte enligt skrivelsen att man inte fick bedriva avel på hundar av olika ras. Kommittén
beslutade att medlemmen ska informeras om SKKs regelverk samt att UKK därefter
förutsätter att medlemmen fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad
förseelse medför disciplinär prövning.
U7/17
Uppfödare som lånat ut hane för avel utan att HD-röntgen var gjord, uppfödaren
förklarar detta med att hon är ny på rasen och inte visste att det skulle göras innan
avel. Uppfödaren har även importerat ett flertal hundar av samma ras. SKK har försökt
att göra konsulentbesök under en lång tid utan att få ta tag på uppfödaren. Besöket är
nu gjort, kommittén tog del av besöksprotokollet. UKK uttalade att det är uppfödarens
plikt att känna till SKK regelverk både vad gäller uppfödning samt import. UKK
övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här
gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
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§ 12 Leder
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD1-6/17
Cocker spaniel, Norsk älghund grå, Jämthund, Nova Scotia duck tolling retriever,
Jämthund, Labrador retriever
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD7/17
Wachtelhund
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
HD8/17
Jämthund
Uppfödaren har missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna

§ 13 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G1-4/17
Mops, Siberian husky, chinese crested dog, Yorkshireterrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
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G5/17
Dvärgschnauzer
Uppfödare som parat tik eftersom det endast saknades fem dagar till tiken fyllde 18
månader. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
G6/17
Rottweiler
Uppfödare som i samband med annat hundköp från en utländsk uppfödare får
erbjudande att köpa en ung dräktig tik, uppfödaren anser själv att tiken är för ung men
att det inte är denna som gjort parningen. Uppfödaren anser också att hon kan ge
tiken bättre förutsättningar än vad den hade det hos den utländske uppfödaren. Efter
granskning av ärendet uttalande sig UKK att de har viss förståelse för uppfödarens
agerande, dock bör man inte indirekt stödja denna form av avel genom att köpa dessa
tikar. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Täta kullar
G7-8/17
Rottweiler, Bichon havanais
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G9-10/17
Bichon frise, Dansk svensk gårdshund
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G11-12/17
Griffon bruxellios, Rottweiler
Uppfödarna har missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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Tik ö 7 år ej veterinärbesiktigad
G13-14/17
Tax, Finsk stövare
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G15/17
Chihuahua
Uppfödaren har missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G16/17
Siberian husky
Uppfödare som inte besiktigat tik då veterinären hade stängt trots bokad tid.
Uppfödaren har haft tidigare registreringsärende 2016 där en kull inte registrerats
inom 5 månaders ålder utan mycket senare. Uppfödarens förklaring då var att denne
inte registrerat kullen på grund av sjukdom samt att uppfödningen skulle upphöra. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
G17/17
Pomeranian
Uppfödaren har missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

Tik över 7 år ej tidigare registrerad kull
G18/17
Östsibirisk laika
Tiken har enligt uppfödaren haft en tidigare kull som dog kort tid efter valpning. UKK
beslutade att godta den inkomna förklaringen.
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MH ej utfört innan parning
G19/17
Australian shepherd
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Nära släkt
G20-21/17
Tysk jaktterrier, Chinese crested dog
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

§ 14 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö1-2/17
Lhasa apso, Bichon frise
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö3/17
Tibetansk spaniel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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Ö4-5/17
Border collie, Shetland sheepdog
Uppfödarna har missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö6/17
Shetland sheepdog
Uppfödaren parade trots att tiken saknade aktuell ögonlysning, anledningen till att
tiken parades var enligt uppfödaren att tiken löpte tidigare än beräknat samt att det
inte gick att få tid för ögonlysning. UKK anser att det är av vikt att man som uppfödare
följer SKKs hälsoprogram om obligatorisk hälsoundersökning inte kan göras innan
parning så får man som uppfödare avstå från att para tiken. UKK beslutade att anmäla
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Ö7/17
Shetland sheepdog
Uppfödare som parat tik utan aktuellt ögonlysningsintyg. Uppfödaren anger i skrivelse
att ögonlysning saknas på tiken då SKKs system visat fel. Vid undersökning gällande
detta hos SKKs veterinäravdelning samt IT avdelning framkommer det att ett fel så som
uppfödaren angett inte kan ske, uppgifterna som visas i Avelsdata som Hunddata
gällande hälsoundersökningar tas från samma databas. Om ändring gjorts i systemet
syns ändringen i både Avels- som Hunddata som en ny post, några ändringar har inte
gjorts i detta fall. UKK har också granskat original blanketten på utförd ögonlysning och
konstaterar att denna överensstämmer med uppgifterna i de båda systemen. Om SKKs
webbtjänster av någon anledning inte skulle vara tillgängliga ska undersökning i de
papperskopior man får vid ögonlysning göras för att säkerställa att man inte råkar
bryta regelverket. UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

Ej PRA-prcd undersökt innan parning
Ö8/17
Pudel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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§ 15 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 16 Registreringsärenden
R1/17
Chihuahua
Medlem som skickat in registreringsansökan till SKK utan hanhundsägares underskrift
samt att testikelintyg saknas på hane. SKK har efterfrågat underskrift samt
testikelintyg, medlemmen har inte svarat SKK trots påminnelse. UKK beslutade att
anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
R2/17
Chihuahua
Uppfödare som inte löser ut kulls registreringsbevis trots påminnelser från SKK. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
R3/17
Russkiy toy
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera kull efter hane som har okänd
testikelstatus då hanen sprungit bort och antagligen är död. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen med avelsspärr som inte kan lyftas.

§ 17 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Kommittén noterade informationen.

§ 18 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet

§ 19 Övriga ärenden
För kommitténs info förelåg information om hur en tidigare SKK anställd uttryckt sig på
Facebook. UKK beslutade att lämna informationen till Kommittén för medlemsfrågor.
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§ 20
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i
Hundsport Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med
justerat protokoll.

§ 21 Nästa möte
30 mars, SKKs kansli.

§ 22 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde
avslutat.

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Agneta Ståhle
Ordförande

Anna Kihlgren-Ackenäs
Ledamot

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

